ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DE MARÇ DE 2010

DEL

PLE

DE

Data: 25 de Març de 2010
Horari: 19,30 a 20,00 hores.
Lloc: Rosselló. Sala d’Actes de la casa consistorial.
Regim : Extraordinària Urgent.
Hi assisteixen:
Alcalde :
Jaume Fernández González.
Regidors
Lluís Rodrigo Galán
Antoni Dominguez Nieto
Macià Jove Rodes.
Marta Porta Justribó.

Bartomeu Gorgues Gorgues.
Josep Gorgues Rius.
Elisa Torrelles Tormo
Pere Joan Vidal Torruella.
Montserrat Folguera Bañeres
Excusa la seva assistència : Raül Morlans Monjo.
Secretari:
S. Fèlix Ruiz Martínez
Ordre del dia:
Primer.- Ratificació Urgència.
Segon.- Sol·licitud Subvenció per a la Construcció,l’ampliació el remodelatge i l’equipament
de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als exercicis
2008,2009 i 2010.
Declarat obert l'acte per la Presidència, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a
l'ordre del dia.
PRIMER.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA.
L’Alcaldia explica que el motiu de la convocatòria del Ple és per tal de procedir a
presentar la Sol·licitud per a la Construcció,l’ampliació el remodelatge i l’equipament
de consultoris locals i centres d’atenció primària de titularitat municipal per als
exercicis 2008,2009 i 2010. degut a que ja es disposa de la documentació i per tal
d’accelerar la seva tramitació en lo possible
Fets aquests aclariments i sotmesa a votació la ratificació de la urgència de la sessió, a
l’empara del que preveu l’art. 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
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s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors presents a la sessió,
II.- SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER A LA CONSTRUCCIÓ,L’AMPLIACIÓ EL
REMODELATGE I L’EQUIPAMENT DE CONSULTORIS LOCALS I CENTRES
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE TITULARITAT MUNICIPAL PER ALS EXERCICIS
2008,2009 I 2010 I APROVACIO PROJECTE CONSULTORI.
Vista l’ordre SLT/114/2010, de 24 de febrer, per la qual es fa pública la convocatòria de
subvencions a la construcció, ampliació, remodelatge i equipament de consultoris locals i
centres d’atenció primària de titularitat municipal per exercicis de 2008,2009 i 2010.
Atès que per tal de poder disposar de unes instal·lacions adients per donar cobertura a les
necessitats municipals es necessari procedir a la Reforma i Adequació de Local per a
Consultori local de Rosselló, per un import de 296. 319,74 euros), i 22. 443,69 Euros per
l’equipament del Consultori Local de Rosselló
Atès el Projecte redactat pels arquitectes Zaida Perez i dos mes, per un import de 296. 319,74
euros i vist el pressupost d’equipament presentat per l’empresa Vicent Solé, per un import de
22. 443,69 euros, essent el seu total de 318. 763,43 Euros
Atès allò disposat en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
L’alcalde sotasignat proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Sol·licitar una subvenció al Departament de Salut de Generalitat de Catalunya, de
296. 319,74 euros per a la Reforma i Adequació de Local i Sol·licitar una subvenció de 22.
443,69 euros per l’equipament del Consultori Local de Rosselló
Segon.- Adoptar el compromís de realització d’aquesta inversió.
Tercer. Autoritzar al Sr. alcalde per què en nom de l’ajuntament signi la documentació
necessària que en dret sigui de menester.
Sotmesa la proposta a votació resulta APROVADA per unanimitat dels membres assistents
que formen la Corporació.
III.- APROVACIÓ PROJECTE CONSULTORI.
VIST el projecte d’obra ordinària titulat «Projecte Basic i Executiu Consultori Local, redactat
pels arquitectes Srs Zaida Perez; Alberto Berga i Javier Gonzalez
ATÈS que el preceptiu informe dels Serveis Tècnics municipals acredita que el projecte
esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que exigeixen l’article 107 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (en endavant, «LCAP») i els
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articles 24 a 33 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya,
aprovat mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»)
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de
referència5 conté l’estudi de seguretat i salut6 que preveu l’article 5 del Reial decret
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual cosa fan
avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17. 2 del RD
1627/1997;
ATÈS que el projecte és conforme amb la normativa d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques i la de protecció contra incendis;
ATÈS que el pressupost d’execució per contracta del projecte posat en relació amb els
ingressos ordinaris del pressupost municipal determina la competència amb vista a
l’aprovació del dit projecte, vist el que disposa l’article 264. 1. a) de la Llei 8/1987, de 15
d’abril, municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, «LMC»); atès que d’acord
amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,de Contractes del
Sector Públic, (LCSP), correspon a l’Alcaldia la competència per a la contractació de les
obres la quantia de les quals no superi el 10 per cent de per cent dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en cap cas, la quantia de sis milions d’euros.
ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en l’adequació i reforma de local
adquirit per l’ubicacio del nou consultori,
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present
cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de conservació i
manteniment a què fan referència els articles 34, 35. 2 i 37. 6 del ROAS;
Per tot això,es proposa l’adopció del següent acord :
I. APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «_ Projecte
Basic i Executiu Consultori Local », redactat per l’arquitecte Sr. s Srs Zaida Perez; Alberto
Berga i Javier Gonzalez, amb un pressupost d’execució per contracta de 296. 319,74 euros
Fase I i 75837,39 Euros Fase II.
II. SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa
consistorial.
Sotmès a votació s’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes per tractar el Sr. Alcalde aixeca la sessió quan són les vint
hores i de tot lo dit s’estén aquesta acta,que com a Secretari, certifico.
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